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دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست

حذف رنگ راکتیو آبی  12از محلولهای آبی با استفاده از فرآیند
التراسونیک و هیدروژن پراکسید
کیان محمودی رواسان



گروه شیمی،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران
علی مهریزاد
گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
(دریافت مقاله فروردین  4931و تایید شهریور ) 4931

چکیده
تحقیق حاضر ،کارایی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته التراسونیک ( ،)USهیدروژن پراکسید ( )H2O2و کاربرد همزمان التراسونیک/
هیدروژن پراکسید ()US/H2O2را درحذف رنگ راکتیو آبی  14بررسی میکند.آزمایشات تجربی به منظور بررسی اثر حذف رنگ توسط US

با در نظر گرفتن اثر پارامترهایی نظیر قدرت و فرکانس دستگاه اولتراسونیک pH ،و غلظت اولیه رنگ انجام شد .نتایج آزمایشات نشان داد که
در قدرت  06 kWو فرکانس  4 kHzو در محیطهای اسیدی و خنثی و در غلظتهای پائین رنگ،

بیشترین میزان تخریب رنگ با سیستم US

اتفاق میافتد .حذف رنگ توسط  H2O2بهدلیل تولید رادیکالهای هیدوکسیل فراوان توسط آب اکسیژنه ،در مدت زمان بسیار کوتاهی در
محیطهای خنثی و قلیائی رخ میدهد .همچنین استفاده از سیستم  US/H2O2منجر به حذف صدرصدی رنگ شد.
کلیدواژه:رنگ راکتیو آبی  ،14فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ،التراسونیک ،هیدروژن پراکسید
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مقدمه

مواد رنگرزی گروه دوم :تمام مواد رنگرزی در این گروه

حذف آلودگیهای آلی نامطلوب از آب در چندین سال

نامحلول هستند که به گروههای فرعی دیگری تقسیم میشوند.

اخیر جزء نگرانیهای مهمّ بشری بوده است .این آلودگیهاای

مهمترین مصرف رنگهای اسیدی در رنگرزی پشم بوده

آلی ممکن اسات از مناابم مختلفای وارد آب شاوند کاه از آن

ولی گاهی برای رنگرزی ابریشم،پلیآمیدها،آکریلیک و

جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

الیاف پروتئینی دیگر نیز به کار میروند.م موالا محیط حمام

-تخلیااه نادرساات پساااب خروجاای صاانایم شاایمیایی ماننااد

رنگرزی این رنگها اسیدی شامل سولفوریکاسید،

پتروشیمی و پاالیشگاهها ،صنایم نساجی ،کاغذسازی و رنگ-

فرمیکاسید و استیکاسید میباشد .مقاومت این نوع رنگها

سازی.

بسیار متغیر بوده و به ساختمان شیمیایی آنها بستگی دارد.

-آب زمینهای کشاورزی با علف هرزکشها،حشرهکشهاا و

رنگهای بازی شیمیایی به رنگهای کاتیونی م روف بوده و

کودهای شیمیائی آلوده شدهاند .برخای از ایان آلاودگیهاای

بهصورت نمک بوده و سیستم کروموفریک در قسمت کاتیون

آلی ممکن است بهصورت بیولاوژیکی در محایط يبی ای آب

میباشد .رنگهای بازی از شفافیت بهخصوصی بر خوردار

تصفیه شاوند ،امّاا بسایاری از آنهاا سامّی باوده و باهصاورت

هستند و رنگهای قرمز ،بنقش ،آبی و سبز را تولید مینمایند.

بیولوژیکی قابل تصفیه نیستند .بنابراین این مواد میتوانند برای

در مقابل نور مقامت خوبی از خود نشان نمیدهند ولی در

مدت يوالنی در محیط باقی بمانند و اثرات زیانباری بار روی

عوض اغلب الیاف را توسط آنها میتوان رنگ نمود.رنگ-

انسان و اکوسیستم بهبار آورند ،لذا الزم اسات کاه روشهاای

های تریفنیلمتان و دیفنیلمتان از عمدهترین رنگهای

مؤثر ،مطمئن ،و قابل قبولی برای تصفیه این آلودگیهای آلای

کاتیونی میباشند .از مهمترین رنگهای مورد استفاده در

ابداع شود .در سالهای اخیر تکنیکهای مختلفی نظیر جاذب

صنایم رنگرزی و نساجی ،رنگهای راکتیوفتالوسینانین که

سااطحی ،انااواع روشهااای اکسیداساایون پیشاارفته و تصاافیه

در واقم کمپلکسهای فلزی هستند که در ایجاد رنگهای

بیولوژیکی برای حذف آلودگیهای آلی از آب آشاامیدنی و

آبی و سبز مورد استفاده قرار میگیرند .بهدلیل حضور فلز مس

فاضالب مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتهاند کاه هار یاک از

در این رنگها سمی و خطرناک هستند که بهویژه برای انسان

این روشها داری نقاط ض ف و قدرت هستند.ساالنه بایش از

مضر هستند .بنابراین حذف چنین ترکیباتی از محیطهای آبی

صد هزار نوع رنگ با بایش از هفات هازار تان مااده رنگای و

بسیار ضروری میباشد .رنگ راکتیو آبی  14از جمله رنگهای

رنگرزی به صورت تجاری تولید مایشاود .م ماوالا بایشتار

اسیدی نساجی و الیاف می باشد .به علت ساختمان شیمیایی که

رنگهایی که وارد آبها میشوند] [1]،[4رنگهای ناشی از

دارد حاوی پیوند های آروماتیک غیر قابل شکافت توسط

پساب کارخاناههاای رناگرزی و نسااجی هساتند.رناگرزی

روش های م مول تجزیه شیمیایی است .[1]،[9].در سال های

مصرفی در نساجی به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:

اخیر انهدام این رنگ توسط ب ضی روش های  AOPsدر

مواد رنگرزی گروه اول :تمام مواد رنگرزی در این

مجاورت کاتالیستTiO2

گروهدر آب محلول هستند به جز مواد رنگی دیسپرس که

مورد مطال ه قرار گرفت].[0

خیلی جزیی محلول میباشند و شامل مواد رنگرزی اسیدی،

مواد و روشها

مستقیم ،بازی و دیسپرس هستند .

در این کار پژوهشی حذف رنگ راکتیو آبی  14از
محلولهای آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن
پراکسید مورد بررسی قرار گرفت .در هر کدام از مراحل

9

حذف رنگ راکتیو آبی  14از محلولهای آبی با استفاده از...

آزمایش پس از آماده کردن محلول مادر با غلظت mg/Lرنگ

دنبال شدند .پس از نمونهبرداری هر  46دقیقه یکبار اندازه-

راکتیوآبی  14بر روی میزان تخریب رنگ مورد بررسی قرار

گیری جذب نمونهها بهوسیله دستگاه

اسپکتروفوتومترUV-

گرفت.در هر کدام از مراحل آزمایش پس از آماده کردن

Visانجام شد .در این سری از آزمایشها ،اثر غلظت اولیه

محلول مادر با غلظت  4666 mg/Lبا استفادهاز رابطه رقت با

هیدروژن پراکسید pH ،و غلظت اولیه محلول رنگ راکتیوآبی

غلظتهای دلخواه تهیه شد .در این آزمایش يولموج

 14بر روی میزان تخریب رنگ مورد بررسی قرار گرفت و در

ماکزیمم رنگ راکتیوآبی  14با کمک دستگاه

مرحله آزمایش همزمان با هیدروژن پراکسید پس از تهیه

اسپکتروفوتومتر

در

محدوده

166-066nm

برابر

 466 mLمحلول رنگ بشر حاوی محلول در

دستگاه

با340.0nmاسکن گردید که بصورت شکل زیر نشان داده می

التراسونیک قرار داده شد و آزمایشها در مدت زمان  06دقیقه

شود.

دنبال شدند .پس از نمونهبرداری يبق آزمایشات قبلی اندازه-
گیری جذب نمونهها بهوسیله دستگاه

اسپکتروفوتومترUV-

Visانجام شد .در این سری از آزمایشها ،اثر غلظت اولیه
هیدروژن پراکسید ،اثر قدرت و فرکانس دستگاه التراسونیک،
اثر  pHو غلظت اولیه محلولرنگ راکتیوآبی  12بر روی
میزان تخریب رنگ مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها
نتایج حاصل از اثر قدرتهای مختلف دستگاه التراسونیک
در مرحله آزمایش با استفاده از دستگاه التراسونیک پس از

بر روی میزان تخریب رنگ،در شکل 4گزارش شده است.

تهیه  466 mLمحلول رنگ با غلظت مناسب ،بشر حاوی
محلول در دستگاه التراسونیک قرار داده شد و آزمایشها در
مدت زمان  06دقیقه دنبال شدند .پس از نمونهبرداری هر 46
دقیقه یکبار اندازهگیری جذب نمونهها بهوسیله دستگاه
اسپکتروفوتومتر UV-Visانجام شد .الزم بهذکر است چون در
این آزمایشها خود دستگاه کار همزدن محلول را انجام
میداد نیازی به استفاده از همزن مغنايیسی نبود .در این سری
از آزمایشها ،اثر قدرت و فرکانس دستگاه التراسونیک،

pH

و غلظت اولیه محلول رنگ راکتیوآبی  14بر روی میزان
تخریب رنگ مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در مرحله

شکل :4اثر تغییرات قدرت  USدر تخریب رنگ

آزمایش با استفاده از هیدروژن پراکسید ابتدا محلول مادر

با توجه به شکل  4مالحظه میشاود کاه باا افازایش قادرت

 4666 mg/Lاز آب اکسیژنه تهیه واز محلول مادر ،با استفاده

دستگاه از  16 kWباه  06 kWمیازان تخریاب رناگ افازایش

از رابطه رقت محلولهایی با غلظتهای دلخواه تهیه کرده و

مییابد ولی افزایش مجدد قادرت دساتگاه از

 06 kWباهkW

مورد آزمایش قرار گرفت .آزمایشها در مدت زمان  06دقیقه

 466منجر به کاهش جزئای تخریاب مایشاود .در حقیقات باا
افاازایش قاادرت دسااتگاه تااا محاادوده  06 kWمیاازان تولیااد

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال ششم ،شماره  ،19تابستان4931

1

رادیکالهای هیدرکسایل در اثار فرآیناد کاویتاسایون افازایش

با توجه به شکلهاای  1و  9مالحظاه مایشاود کاه باا افازایش

مییابد ولی افزایش بیشتار در قادرت دساتگاه ممکان اسات

فرکانس دستگاه از  6/5 kHzبه  4 kHzمیازان تخریاب رناگ

منجر به افزایش ترکیب مجدد رادیکالهاای هیدوکسایل و در

در لحظات اولیه افزایش مییابد ولی با گذشات زماان باهویاژه

نتیجه تولید مولکولهای هیدروژن پراکسید و یا مولکاولهاای

هنگامی که قدرت دساتگاه التراساونیک  466 kWباود میازان

آب شود.

تخریب رنگ بهيور قابال تاوجهی کااهش یافات.افازایش دو
پارامتر دما و رادیکال هیدروکسیل ،سرعت واکنش را افزایش

نتایج بررسی اثر فرکانس

داده و در نتیجه راندمان حذف باال میرود.

نتااایج حاصاال از اثاار فرکاااانسهااای مختلااف دساااتگاه
التراسونیک در دو قادرت مختلاف  06و و  466 kWبار روی

100

میزات تخریب رنگ،باهترتیاب در شاکلهاای  1و 9مالحظاه
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شکل:9اثر تغییرات فرکانس  USدر قدرت  466 kWدر تخریب رنگ
))[RB21]0= 10 mg/L; pH= 4

تخریب رنگ راکتیوآبی  ،14مالحظه میشود اوالا عمده مقدار
تخریب رنگ در لحظات ابتدائی اتفاق میافتد و با گذشت
زمان از میزان تخریب رنگ کاسته میشود بهيوریکه ب د از
گذشت  06دقیقه تنها درصد ناچیزی از رنگ تخریب میشود،
ثانیاا درصد تخریب رنگ در محیطهای اسیدی و خنثی بیشتر
از محیطهای قلیایی است.

)Degradation (%

میشود.

60

5

حذف رنگ راکتیو آبی  14از محلولهای آبی با استفاده از...

مطابق شکل ( )0هیدروژن پراکسید بهعنوان یک اکسایدکننده

نتایج بررسی اثر غلظت اولیه محلول رنگ

قااوی ،رنااگ راکتیااو آباای  14را بااه ترکیبااات جااانبی تجزیااه
100

مینماید و در همان لحظات اولیه قسمت اعظام مولکاولهاای
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اولیه رنگ میزان تخریب آن کاهش مییابد .همچنین مالحظه
میشود که با گذشت زمان راندمان تخریب رنگ بهيور قابال
توجهی کاهش مییاباد کاه دلیال آن را مایتاوان باه ترکیاب
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شکل :7اثر تغییرات غلظت رنگ راکتیو آبی  14در تخریب
آن

))[H2O2]0= 10 mg/L; pH= 4

مجاادد رادیکااالهااای هیدروکساایل و ایجاااد مولکااولهااای
همانيورکه از شکل  7مالحظاه مایشاود در هماان لحظاه

هیدروژن پراکسید نسبت داد.

اول ،درصد باالئی از رنگ راکتیو آبی  14بهویژه در غلظات-
های پائین تخریب شد.در توجیه این پدیده مایتاوان گفات باا

نتایج بررسی اثر غلظت اولیه هیدروژن پراکسید

افزایش ت داد مولکولهای رنگ ،این ت داد محدود رادیکالها
نمیتوانند پاسخگوی تخریاب ت اداد زیاادی از مولکاولهاای
100

رنگ باشند].[5
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شکل :0اثر تغییرات غلظت هیدروژن پراکسید در تخریب رنگ
))[RB21]0= 10 mg/L; pH= 4

)Degradation (%

60

نتایج بررسی اثر pH

در این مرحله تغییر  pHمحلول تنها متغییر مؤثر بر فرآیند

20

بوده و آزمایشها در غلظت  46 mg/Lاز محلول رنگ و در

0

حضور هیدروژن پر اکسید  46 mg/Lانجام شد .به يوری که
در مقدمه اشاره گردید این رنگ از خانواده رنگ های اسیدی
است و انتظار می رفت که در این محیط (محیط اسیدی) در
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0

مقابل انهدام از خود مقاومت نشان دهد .به عبارت دیگر در

 -1اثر هیدروژن پراکسید

محیط اسیدی پایدارتر است].[5

بررسی اثر غلظت اولیه هیدروژن پر اکساید و غلظات رناگ
نشان میدهاد کاه حضاور رادیکاالهاای هیدروکسایل باعا
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شکل :0اثر تغییرات  pHدر تخریب رنگ

)Degradation (%

80

تخریب رنگ میشود و مناسابتارین  pHمحایطهاای قلیاایی
میباشند.

 -9اولتراسونیک  /هیدروژن
در واقم نتایج بهدست آمده حاکی از آن اسات کاه قسامت
اعظم تخریب رنگ در اثر حضور رادیکالهاای هیدروکسایل
تولیدشده از محلول هیدروژن پراکسید مایباشاد و اساتفاده از
دستگاه التراسونیک ،نقش بسزائی در حذف رنگ ندارد.

))[RB21]0= 10 mg/L; H2O2]0= 10 mg/L

با توجه به شکل  0نتایج حاصل از اثار  pHمحلاول در فرآیناد
تخریب رناگ راکتیاوآبی  14در حضاور هیادروژن پراکساید
مالحظه میشود که درصد تخریب رنگ در محیطهای خنثای
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